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Milí čtenáři,

těší mě, že jste si našli chvíli času na
otevření školního časopisu. Toto jeho
vydání, jež je mým prvním "počinem"
poté, co jsem byl jmenován
šéfredaktorem. I v tomto vydání se
zaměříme na válku na Ukrajině jakožto
téma, které zde je s námi bohužel již tři
čtvrtě roku. Tři čtvrtě roku celý svět
vzhlíží k Ukrajině, analyzuje jednotlivé
události, a také si nepřestává pokládat
otázku, zda je toto celé vlastně ve 21.
století nutné. Pravda ale zůstává jediná
- hard power, tedy zejména vojenská
síla, je z realistického pohledu stále
nejzásadnějším prvkem moci
jednotlivých států jakožto aktérů
mezinárodních vztahů. Nezbývá tedy
nic jiného, než doufat, že zájem na
válčení na pomyslných vahách převáží
ekonomická nouze agresora, který již
nebude mít prostředky na to, aby
pokračoval ve svých činech.
 Domácí scéna byla také plná
zajímavých událostí - nová vláda
pracuje již rok a ve veřejném prostoru
zaznívají zatím spíše pozitivní názory.
Představitelé bývalé vlády se uchýlili do
opozice a její lídr, expremiér Andrej
Babiš, je trestně stíhán, což je také v
médiích často diskutované téma.
Pomalu ale jistě se také blíží i
prezidentské volby  a vše, co je s nimi
spojeno. Média uveřejňují informace o
jednotlivých kandidátech, jejich
protikandidáti je rozebírají a na celou
tuto situaci zvysoka pohlíží Nejvyšší
správní soud, který zasáhl svým
rozhodnutím do předvolebních dějů
rovnou dvakrát. Věřím, že si občané v
přímé volbě, která se co nevidět
uskuteční, vyberou toho nejlepšího z
kandidátů, podaří se jim jej zvolit do
úřadu prezidenta republiky a,
idealisticky řečeno, že bude naše země
vzkvétat. 
Přeji Vám příjemné čtení, věřím, že se
dozvíte mnoho nových a zajímavých
informací.
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Dušan Ondráček

Dostali se v Itálii fašisté opět k
moci?

Italská republika má za sebou parlamentní volby,
které dopadly tak, jak předpovídaly průzkumy
veřejného mínění. Na první místě se umístila koalice
tří pravicových stran v čele s Bratry Itálie. Jejich
předsedkyně, Giorgia Meloniová, byla následně
jmenována italskou premiérkou, a stala se tak první
ženou v čele italské vlády. Doposud vše působí
standardně, pozorný čtenář však tuší, že vítězná
strana a její předsedkyně rozhodně standardní
nejsou.
Začněme tím, co je zmiňováno nejčastěji. Bratři Itálie
a Meloniová jsou hojně označováni za fašisty. Než se
na toto označení podrobněji podíváme, pojďme si
nejprve vyjasnit, co to fašismus je. Ono to totiž není
tak jednoznačné, jak se může na první pohled zdát,
spíš naopak. Vzhledem k tomu, že se jedná o
politologický termín, nepřekvapí nás, že existuje
řada definic fašismu. Autor článku, s dovolením,
využije definici, která je v politologické obci
respektována, tj. definice od britského historika
Rogera Griffina. Ten pojem fašismus jako politického
hnutí spojuje s úpadkem národa. Každý typ fašismu
má podle něj svou vlastní představu o úpadku,
kterému chce čelit tzv. znovuzrozením. Pro italský
fašismus v době svého zrodu (počátek 20. století)
byla úpadkem např. italská zaostalost, tj. fakt, že
většina tehdejšího obyvatelstva byla venkovská a
nevzdělaná. Jak Griffin uvedl v rozhovoru pro server
Novinky: „Moje definice fašismu je sloučenina. Spojil
jsem více prvků, zejména ultranacionalismus a
palingenezi (znovuzrození, pozn. autora).
Ultranacionalismus může existovat i bez
znovuzrození, například v dnešním Rusku. Stejně tak
může existovat palingeneze, která nesouvisí s
nacionalismem, nebo je dokonce apolitická, třeba v
rámci náboženství. A zároveň máme mnoho různých
jiných politických proudů, které pracují s představou
společenské obrody, samozřejmě socialismus… 

Ovšem jen pokud se tato představa spojí s
ultranacionalismem, s etnickým nacionalismem a
agresí, má smysl mluvit o fašismu.“ Definice může
působit obtížně, ale v politologii jako v každé jiné vědě
je přílišné zjednodušování nebezpečné. Nyní, když
jsme si vyjasnili, co to vlastně fašismus je, se pojďme
přesunout k samotnému tématu tohoto článku.
To, že Bratři Itálie a jejich předsedkyně mají vazby na
italský fašismus, nelze zpochybnit. Stačí se podívat na
samotné logo strany, které obsahuje plamen v
barvách italské trikolóry. Ten ve svém logu mělo i
Italské socialistické hnutí (MSI), přímý následovník
Mussoliniho fašistické strany. 
Samotná Meloniová, která vyrůstala v římské dělnické
čtvrti Garbatella, byla členkou mládežnické
organizace MSI. Zde našla i řadu budoucího
spolupracovníků, se kterými pak v roce 2012 založila
zmíněnou stranu Bratři Itálie. 
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Pro mnohé čtenáře však toto propojení nemusí být
dostatečné k tomu, aby označili Bratry Itálie se
fašistické hnutí. Vraťme se proto k naší definici.
Nalezli bychom v programu strany či projevech
Meloniové zmínky o úpadku národa a jeho
znovuzrození? Zcela jednoznačně. Samotná
Meloniová neustále zdůrazňuje, že její hlavní
pohnutka pro vstup do politiky byly atentáty na
soudce bojující s mafií, která podle ní ovládala celou
společnost prostřednictvím úplatků a strachu. Italští
fašisté v jejích očích byli jediní, kteří nebyli pod
vlivem mafie. Tuto kritiku můžeme slyšet i od
samotné strany. Doposud nebyla součástí žádné
vlády a prezentovala se jako antisystémová, i když
kvůli získání nových voličů svou rétoriku v
posledních měsících zmírnila. Kritická byla jak k
italské politické kultuře, která podle ní byla
nestabilní (italská vláda v průměru vydrží 14 měsíců,
pozn. autora) a zkorumpovaná, tak k nadnárodním
strukturám v čele s Evropskou unií a finančními
trhy.
Donedávna Bratři Itálie slibovali například
vystoupení z eurozóny. I když od tohoto již upustili
– zatím – dá se očekávat, že pro Evropskou unii
bude nová italská premiérka náročným partnerem.
Její důraz na národní zájmy, zde se dostáváme k
druhému znaku fašismu podle Griffina, je
všudypřítomný. Bezesporu ji můžeme označit za
ultranacionalistickou političku, která sice mluví o
italském národu v úpadku, ale na druhou stranu se k
němu hrdě hlásí a chce ho pomyslně „znovuzrodit“,
a to návratem k tradičním (křesťanským) hodnotám
(odmítá proto potraty a kritická je k posílení práv
sexuálních menšin, pozn. autora). Doposud nám
naše aplikace fašismu na Bratry Itálie seděla, ale
Griffin dodává, že tento ultranacionalismus je vždy
spojen s „etnickým nacionalismem a agresí“.
Doposud nebyly zaznamenány žádné výroky či kroky
ze strany Bratrů Itálie, které bychom mohli označit
za rasistické či vyzývající k nenávisti vůči
„Neitalům“.

I když je Itálie zemí, která je v první linii, co se
imigrantů týče, tak toto téma téměř vymizelo z italské
politiky (na rozdíl od české, kde ale zase máme
minimum imigrantů, pozn. autora). Zároveň
nemůžeme v krocích strany ani její předsedkyně
vysledovat sklon k agresi, např. v zahraniční politice.
Právě naopak. Meloniová odmítá změnit dosavadní
postoj italské vlády vůči Rusku, a navíc plánuje
pokračovat v dodávkách zbraní Ukrajině, což je mj.
způsobeno tím, že má velmi blízko k britským
konzervativcům, kteří v rámci Evropy patří k
nejsilnějším zastáncům Ukrajiny. Její postoj k EU se
též vyvíjí. Spíš než protiunijní můžeme její vztah
definovat jako pragmatický, čemuž odpovídá i to, že je
předsedkyní frakce Evropských konzervativců a
reformistů, jejímiž členy jsou mj. i česká ODS či polská
vládní strana Právo a spravedlnost. Pro odlehčení ještě
dodejme, že Meloniová ani v běžném pozorovateli
nemůže příliš evokovat političku s agresivním stylem.
Mezi její veřejně záliby totiž patří plyšáci a svět
fantasy – v oblibě má hlavně draky, víly a elfy.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že Bratři Itálie a
jejich předsedkyně bezesporu naplňují některé znaky
fašismu (důraz na národ a jeho znovuzrození) a
existují vazby mezi nimi a italskými fašisty (členství v
MSI a podobné logo), ale doposud v jejich jednání
nelze zpozorovat zcela totožné rysy s Mussoliniho
fašismem (etnická nesnášenlivost, agresivní jednání v
politice). Vše se může ale ještě změnit. Buď Bratři Itálie
změní politický systém, tedy stanou se standardní
politickou stranou, nebo systém změní je. Vzhledem k
průměrné životnosti italských vlád se většina
odborníků přiklání k první možnosti.
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Dlouhodobý evropský trend
vysoké popularity krajní
pravice
Evropské státy si v posledních třech letech prošly
poměrně náročnými zkouškami, které testovaly
nejenom míru důvěry občanů v jejich vlády, ale také
schopnost těchto vlád řešit problémy, kterým naše
společnost nebyla připravena čelit, jelikož nikoho
nenapadlo, že by se vůbec mohly objevit. Mimo to
byla zkoušce podrobena také ochota států
spolupracovat při řešení těchto problémů. Po
překonání covidu se objevil další náročný problém,
kterým je válka na Ukrajině, jejíž důsledky na
evropské státy ve velkém měřítku doléhají v podobě
zvýšení inflace, migrace a cen energií. Všechny tyto
zmíněné problémy v posledních letech definovaly a
nadále definují zahraniční i domácí politiku
evropských států, v jejichž vládách převládaly
donedávna spíše nepravicově orientované poltické
strany. Přesně tyto strany nesly tudíž hlavní
zodpovědnost za řešení výše zmíněných vzniklých
problémů. Řešení těchto problémů nebyl lehký úkol,
nicméně tento argument v očích mnoha voličů
neobstál jakožto polehčující okolnost. Voliči totiž
mnohdy nebyli spokojeni se způsobem nebo
efektivitou řešení problémů, které je, nejenom
ekonomicky, silně zasáhly. Pokud nejsou lidé
spokojeni, je pro ně jednodušší nechat se zlákat
nacionalistickými programy pravicových stran, které
jim slibují lepší budoucnost. Evropské státy sice
čelily v řádu posledních let stejným problémům,
nicméně zaujaly k jejich řešení rozdílné přístupy. 
 Nejdříve bych pro lepší pochopení celé problematiky
ráda uvedla, co vlastně krajně pravicová strana je a
jaké jsou její základní rysy a principy. V politické
vědě existuje mnoho definic krajně pravicových
stran. 

Tereza Konrádová

Krajně pravicové strany je možné rozdělit na otevřeně
antisystémové (ty se často řídí ideologiemi jako např.
fašismus, nacismus a neonacismus) a radikálně
pravicové. Já budu v tomto textu zmiňovat především
skupinu radikální pravice, protože antisystémová
pravice, která odmítá systém demokratických voleb
jako takových, není zastoupena v pravicových
stranách podílejících se na vládě v naší oblasti zájmu. 
Radikálně pravicový proud je možné popsat jakožto
antiliberální konzervatismus spojený s integrálním
nacionalismem, populismem a fundamentálním
katolicismem.
Právě populismus je základní znak, potažmo nástroj,
který je pravicovými stranami hojně využíván
především proto, že vždy je potřeba označit někoho,
kdo za stávající problémy ve společnosti může a
zároveň přijít s (pro ně) legitimním řešením. Proto od
krajně pravicových stran často slýcháme rozdělení na
MY a ONI. Oni jsou ti špatní a my jsme vás od nich
přišli zachránit. Důležité je také zmínit, že krajní
pravice je do velké míry sociální, akorát v jiném
smyslu slova, než si ho nejspíš vykládáme. Krajní
pravice proklamuje ekonomický nacionalismus,
etnický (popřípadě rasový) antagonismus a sociální
paternalismus. To ve zkratce znamená, že chce vše
pro pracující, ale nic skrze ně (chce jim dát svobodu,
nikoliv moc). Do politické soutěže proto vstupují
krajně pravicové strany s programy na podporu
národa (vnímaného etnicky, kulturně, rasově). S
ohledem na pochopení výše zmíněných faktů si
můžeme udělat exkurz do několika evropských států,
kde podpora krajní pravice viditelně vzrostla. 
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Začněme situací v Itálii. Právě zde proběhly v říjnu
parlamentní volby, ze kterých vzešla jako vítěz
italská strana jménem Bratři Itálie (Fratelli d’Italia -
FdI), jejíž čelní představitelkou je Giorgia
Meloniová. Tato strana je první krajně pravicovou
stranou, která vyhrála volby od dob Mussoliniho.
Pojďme si nejdříve rychle zopakovat vznik této
strany. Na konci 2. světové války převládala v Itálii
křesťanskodemokratická strana, která používala
rétoriku buď volíte nás, nebo extremisty (myšleno
komunisty a postfašisty).
Křesťanskodemokratická strana vládla až do 1.
poloviny 90. let, kdy došlo ke zhroucení italského
systému politických stran a jejich obměně. Dochází
ke vzniku nové strany navazující na předešlou
postfašistickou stranu a z této strany se v roce 2012
odštěpuje konzervativnější část, ze které vzniká
strana Bratři Itálie. Bratři Itálie se sami hlásí k
odkazu fašistické strany, nicméně ne k fašismu
jakožto ideologii (to samozřejmě neznamená, že
neoficiálně může být pravda jiná). Přesto dávají
důraz na nativismus (etnický nacionalismus) a
používají barvy trikolory (ve svém znaku). Je také
nutné zmínit, že fašismus je v Itálii vnímán jakožto
součást národní historie, nikoliv jako problematika,
za kterou by se měl celý národ stydět. Strana ve
svém programu v letošních volbách nabízela mnoho
atraktivních aspektů, navíc je v Itálii malý počet
opozičních stran. Levicové strany neměly příliš
dobrou kampaň, která byla velmi podfinancovaná,
což s faktorem radikalizace společnosti nahrálo
Bratrům Itálie, kteří díky své silné kampani a
programu přebrali část voličů konkurenčním
pravicovým stranám (Liga Severu a Forza Italia). Je
nutné zmínit, že pravicové strany v Itálii
(dohromady) běžně získávaly okolo 45 % hlasů i v
minulosti.  Po výhře Bratrů Itálie ve volbách se
zbytek Evropy bál kroků, které nová premiérka
podnikne, Meloniová ale částečně překvapila, když
podpořila Ukrajinu a potvrdila aktivní spolupráci
Itálie s EU. Dala tím najevo, že Itálie plánuje v rámci
zahraniční politiky v Evropě zůstat pro EU
rovnocenným partnerem, na kterého se leze
spolehnout. 

Výhra Meloniové z mého pohledu neznamená, že
Itálie je zcela ztracena nebo úplně diskreditována.
Italské vlády navíc nemají ve zvyku vydržet příliš
dlouho. Se změnami v italské politice se dá nicméně
rozhodně počítat a my můžeme jenom doufat, že tyto
změny budou vždy v souladu se základními lidskými
právy. Je nutné zaujmout vůči těmto nezcizitelným
právům jasné stanovisko a požadovat jejich bezmezné
dodržování. 
Dalším státem, který bych ráda zmínila, je Švédsko.
Ve švédsku se v září letošního roku odehrály
parlamentní volby, ve kterých získala značnou
podporu (krajně pravicová) demokratická strana.
 Tato strana, která má kořeny v neonacistické scéně,
získala ve volbách 20,5 % (více získali už jenom
sociální demokraté z levicového bloku, a to 30,3 %).
Strana je součástí pravicového bloku ve švédském
parlamentu, který s převahou 3 křesel vyhrál volby,
získala tedy 176 křesel z 349. Ostatní pravicové strany
se nicméně v budoucích měsících pokusí zformovat
vládní koalici bez nich. Strana je totiž pro své koaliční
partnery příliš radikální. Švédští demokraté totiž
zaujímají tvrdý postoj k imigraci a před volbami
zveřejnili 30bodový plán, který by transformoval
Švédsko ve stát s nejpřísnějším postupem vůči
běžencům a azylantům, kteří by mohli být odmítáni i
na základě náboženského vyznání, v EU. Strana
nicméně v posledních letech změnila svůj postoj vůči
vstupu Švédska do NATO a vystoupení Švédska z EU.
 Nárůst podpory krajní pravice můžeme pozorovat ale
i ve Francii, kde v prezidentských volbách sice zvítězil
Emmanuel Macron, nicméně jeho sokyně Marie
LePenová zaznamenala obrovský nárůst podpory
oproti posledním prezidentským volbám. 
 Co tedy znamená nárůst podpory krajně pravicových
stran pro Evropu? Dle mého názoru to především
signalizuje nutnost změny a potřebu akce. Evropa
jako celek by měla začít řešit své problémy efektivněji
a měla by se především zaměřit na kriminální činnost
(antisystémových) krajně pravicových stran, jelikož
právě ta by pro ni mohla být v budoucnu největší
vnitrostátní hrozbou. 
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Je totiž nutné si připomenout, že krajně pravicové
strany jsou nebezpečné a že právě tyto strany byly a
jsou složkou, která podněcuje k násilí ve jménu (z
jejich pohledu) lepší společnosti a která se nebojí ani
ničení zavedeného systému pomocí teroristických
útoků (opět případ antisystémové pravice). Státy by
se měly hlavně zaměřit na monitoring činnosti
krajně pravicových stran a jejich postupnou
eliminaci nejen z veřejného prostoru. Ve všech
státech, ve kterých lze zaznamenat nárůst podpory
krajně pravicových stran, se nachází několik
společných jmenovatelů, mezi které lze započítat
hlavně důsledky války na Ukrajině způsobující
špatnou ekonomickou situaci obyvatelstva (nárůst
cen za energie, inflaci atd.). Je totiž nepsaným
pravidlem, že v průběhu krizí se populace
radikalizuje a upřednostňuje své potřeby před hezky
znějící politikou založenou na nedosažitelných
idejích. Řešením vnitrostátních problémů tak může
být zabráněno většímu nárůstu podpory pravicových
stran a radikalizaci společnosti do budoucna. K
zoufalým řešením se totiž přiklání pouze zoufalí
lidé, kteří nemají nadále víru v systém, ve kterém
žijí. Je proto na odpovědnosti každého státu, aby
zajistil řešení svých problémů a toho, že nedojde k
rozmachu podpory krajně pravicových stran do
míry, která je nebezpečná pro jeho státní
uspořádání. 



Hlavní otázkou, kterou si v tuto chvíli všichni
kladou, je, co přesně způsobilo únik z plynovodu
Nord Stream, kdo za to může a jak tato událost
ovlivní vývoj evropské energetické politiky.
Nordstream 1 a 2 jsou dva podmořské plynovody
spojující Rusko s Německem, které jsou v současné
době středem mezinárodních intrik poté, co série
výbuchů způsobila možná největší únik metanu v
historii.
Mnozí v Evropě mají podezření, že k incidentu došlo
v důsledku útoku, neboť k němu shodou okolností
došlo během ostrého energetického sporu mezi
Evropskou unií a Ruskem, avšak Kreml opakovaně
odmítl tvrzení, že potrubí zničil, a označil taková
tvrzení za absurdní. 
Poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2 silně omezilo
dodávky zemního plynu do Evropy. Dne 2. září
Gazprom oficiálně a na dobu neurčitou zastavil tok
plynu přes Nord Stream 1. Výhled evropských
dodávek energie a energetické bezpečnosti zůstává v
neutěšené situaci. Ceny plynu rostly i klesaly již před
výbuchem plynovodu, takže není zřejmé, který
vrchol a pokles růstu cen máte na mysli. Navzdory
všem těmto problémům Evropa před zimou dosáhla
významného pokroku. Zhruba více než 80 %
zásobníků plynu v EU bylo naplněno, čímž byl
překonán cíl bloku před zimou. Ani toto množství
plynů však bez přídělového řízení a dalších
průmyslových přídavek nebude dostatečně dlouho
stačit.

Sabotáž plynovodu Nord
Stream
Fedor Nikitin

Kvůli sabotáži systému Nord Stream se nyní Evropa
potenciálně může rozhodnout zcela vypnout ruský
plyn a ropu a také začít uzavírat jaderné elektrárny,
protože v případě další sabotáže nebo nějaké havárie
by to pro ně mělo zničující důsledky, stejně jako kvůli
tomu, že nejsou bezemisní. Evropský parlament 14.
září odhlasoval cíl 45 % podílu obnovitelných zdrojů
energie v energetickém mixu EU do roku 2030 a
projednal plán na opuštění ruských fosilních paliv,
známý jako RE-Power-EU.
Podle mého názoru válka na Ukrajině skutečně
velkým způsobem přiměla Evropu k rozhodnutí začít
být méně závislá na ruské ropě a buď přejít na ropu a
plyn jiných zemí, jako je Norsko, Spojené státy
americké a Katar, nebo využít tohoto období k
přechodu na čistou energii. Ačkoli se jedná o krok
vpřed v oblasti čisté energie, má to pro evropské země
již nyní tvrdé ekonomické dopady s ještě horšími
důsledky, které přijdou, přičemž například inflace v
naší zemi k 20. říjnu dosáhla 18 %.
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Kauza Čapí hnízdo - Andrej
Babiš před soudem

Kauza Čapí hnízdo provází téměř celou politickou
kariéru Andreje Babiše a čas od času objevuje se ve
zprávách. Samotný areál měl sloužit jako místo
určené k rekreaci, a nebo pro firemní akce. 
Avšak skutečnost je jiná.
Hlavním spouštěčem této kauzy bylo obvinění
Andreje Babiše z finančních podvodů. A to konkrétně
čerpání peněz z EU, které byly určeny pouze pro malé
a středně velké firmy. Podle předložených důkazů
společnost Agrofert již v roce 2008 převedla na účet
majitele 50 mil. Kč. na výstavbu areálu Čapí hnízdo.
Přístup samotného majitelé k této kauze je poněkud
sympatická. V minulosti dokonce jednou souhlasil se
svým vydáním k trestnímu stíhání. Ba dokonce v
roce 2017 vyzval poslance: „ Já vás žádám o zbavení
imunity, aby pravda vyšla najevo.“. Pro mnohé jeho
příznivce toto byl pozoruhodný přístup a mnohé ho
vnímali pozitivně.
Babiš tak – asi spíše z nutnosti – přistoupil k
myšlence, že poslanecká imunita má být využívána v
záležitostech, které se bezprostředně týkají politické
činnosti. Ale bezpochybně to není případ Čapího
hnízda. Ve kterém, jak již dříve bylo zmíněno, jde o
velké finanční podvody. Podvody, kterých Babiš jako
byznysmen dopustil se.
Další obavy Babišovi přinesl web Neovlivní, který
napsal, že státní zástupce Jaroslav Šaroch již
informoval své nadřízené o tom, že pokud parlament
zbaví Andreje Babiše jeho imunity, je připravený
poslat ho před soud. A to bez zbytečného odkladu, v
řádu několika týdnů.
Stejný web loni přinesl zprávu, že Šaroch už má v
rukou všechny potřebné důkazy, a že samotná
situace díky ním změnila se v neprospěch Babiše.
Podle webu měli upřesnit své dřívější výpovědi
pracovníci britské banky HSBC. A to tím způsobem,
že potvrdí hodnověrnost dokumentů, ve kterých
manažeři Agrofertu v žádosti o stamilionovou půjčku
pro farmu Čapí hnízdo uvedli jako jejího vlastníka
Babišův holding.

Iryna Demkin

Jak se kauza vyvíjí v dnešní době?
Soud přerušil hlavní líčení v kauze Farmy Čapího
hnízda. Další termíny jsou 19. – 22. prosince. Soudce
Jan Šott po přečtení listinných důkazů oznámil
vyčerpání programu hlavního líčení pro tento týden a
připomněl pokračování v prosinci.
Soud během pondělního jednání vyslechl čtyři svědky.
Jedna svědkyně mj. uvedla, že pro Babiše měl projekt
farmy mimořádný význam a jeho vztah k farmě byl
podle ní velmi osobní. „ Říkal, že se tam cítí nejlépe,
že je to věc, kterou si vybudoval podle svých
představ.“  uvedla paní svědkyně.
Soudce Šott také v pondělí naznačil,že se proces
patrně protáhne až do ledna. Původně bylo hlavní 
 líčení naplánováno do konce tohoto týdne. Soud ale
například nechal vypracovat psychiatrický a
psychologický posudek na duševní stav Andreje
Babiše mladšího, který má být zveřejněn v týdnu před
Štědrým dnem.
Babiš podle obžaloby svým vlivem a činností
podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby
Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro
získání evropské dotace pro malé a středně podniky.
Podle státního zástupce Andrej Babiš si byl přitom
vědom toho, že společnost je propojena s firmami z
jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci na
stavbu kongresového areálu podala Nagyová.
Na závěr chceme připomenout, že Babišovi a Nagyové
hrozí za dotační podvod až deset let vězení. Oba
obžalovaní svojí vinu odmítají.



Lesní požáry v Hřensku

Na začátek si myslím, že je třeba se podívat na naši
pohromu v kontextu hrůz, které se děly v celé
Evropě. Nemyslím z pohledu porovnávání, kdo utrpěl
větší ztrátu přírody, ale pouze jako snahu poukázat i
na jiné katastrofické události s tímto související,
které se přehnaly přes celé území Evropy. Ukážeme si
níže dva příklady lesních požárů v okolních státech a
dále si podrobně popíšeme ten, který „řádil“ u nás. 
V letošních letních měsících, byla Evropa, a nejen ta,
zasažena lesními požáry více než kdokoli z nás
očekával. Oheň pálil vše, co potkal, a já jsem si zde
dovolila vybrat dva případy. Ve Francii začal požár 12.
července v departementu Gironde, který se nachází
necelých 600 km jihozápadně od hlavního města
Paříž. Za pár dní byl oheň schopen spálit téměř 21
tisíc ha plochy a donutil evakuovat se přes 36 tisíc
občanů. Další zasáhl Portugalsko, kde region
Algarve, konkrétně okresy Leiria a Santarém, byly
zasaženy požárem a pouze za červenec bylo spáleno
30 tisíc ha plochy. Tento požár se dále přesunul
směrem k metropoli Lisabon, kde spálil dalších 400
ha. Z domů bylo vyhnáno přes 800 portugalských
občanů.
Nyní se pojďme podívat na Národní park České
Švýcarsko a jeho přilehlou německou část. V sobotu v
pozdních hodinách 23. července, v období extrémně
vysokých teplot, se objevilo první ohnisko požáru v
Malinovém údolí, které se nachází východně od obce
Hřensko a jež ústí k silnici a turistické stezce. Ten
večer si ho však už nikdo nevšiml, a tak se tato
informace dostala ke Správě Národního parku České
Švýcarsko až další den kolem 7. hodiny ranní, kdy se
tuto zprávu dozvěděli od příslušníků správy
německé. Hasiči museli jako první evakuovat desítky
turistů z parku a nedlouho poté i obyvatele několika
přilehlých vesnic. V neděli u požáru již pomáhá a
pracuje 410 hasičů, včetně těch z Německa, kteří
pomáhají, 4 vrtulníky a dvě letadla. 

Terezie Mazlová

  O den později se požár rozšířil i na německou stranu
parku, a proto se hasiči, kteří pomáhali s hašením na
české straně, museli vrátit zpět do Německa. V úterý
26. července požár stále postupuje. Spálil během noci
několik domů a rozšířil se do oblasti 1000 ha, v tuto
chvíli hasí ještě o zhruba 50 hasičů více než den
předešlý. Nutno podotknout, že se akce účastní z
velké části hasiči dobrovolní. Kvůli velkému větru se
oheň velmi rychle zvětšoval a zápach z něj byl cítit až
na Vysočinu, do hlavního města, ale také například
do Drážďan.
Další dny se počet hasičů a techniky podílející se na
hašení požáru zvyšoval až najednou pracovalo více
než 700 hasičů, 8 vrtulníků a 5 letadel ve stejnou
dobu, a Úřad pro civilní letectví byl dokonce nucen
vyhlásit nad daným územím bezletovou zónu, která
samozřejmě neplatila pro vrtulníky a letadla, která
zrovna hasila. Celou dobu se však také zvyšoval počet
evakuovaných osob. Situace se i nadále zhoršovala a
byla třeba pomoc i sousedních a dalších evropských
států. Kromě již zmíněného Německa se hašení
požáru účastnilo mimo jiné i Polsko, které vyslalo do
NP policejní vrtulník Black Hawk vybavený
hasičským tankem Bambi Bucket a Slovensko, jež
poslalo 30 příslušníků ozbrojených sil, společně s
vrtulníkem UH-60M Blackhawk, který je také
vybaven hasicím modulem.
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 Dále Itálie, která reagovala na naši žádost o pomoc
třemi letadly Canadair, CL-415, a Švédsko dalšími
dvěma letadly Air Tractor AT802F.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu několikrát
během 20 dnů, ale až 12. srpna 2022 kolem poledne
byl požár uhašen. To však platilo pouze pro českou
část, ne pro tu saskou. Ten byl uhašen až o týden
později a naštěstí nenapáchal takové škody jako na
straně české. 
Na místě zůstala ještě zhruba do konce měsíce srpna
necelá stovka hasičů pro případ, že by se objevila
nová ohniska. Požár spálil celkově asi 1600 ha
plochy na české straně NP a 250 ha na německé,
požár si nevyžádal žádné úmrtí. Dohromady se
zranilo 12 hasičů, kteří však všichni byli včas
převezeni do nemocnice nebo v lepších případech to
ani nebylo potřeba. 
Pořád zde však máme otázku, zda byl požár založen,
jak se říká, lidskou rukou, nebo ho má na svědomí
něco jiného. Policie ČR však naznačuje, že na 90 %
byl požár založen člověkem, jelikož v noci z 23. na
24. 7. nebyla žádná bouřka, myšlen tím je blesk,
který by mohl uhodit a něco vznítit, ani žádná jiná
živelní okolnost, která by mohla  vytvořit ohnisko.
Policie ČR vyšetřuje tento lesní požár jako trestný
čin obecného ohrožení, i když původně byl
vyšetřován jako obecné ohrožení z nedbalosti.
Příčina požáru je však zatím pořád pouze
předmětem vyšetřování.
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Je těžké nesouhlasit s tím, že to byl
velmi dobrý krok, a nyní je každá strana v pozici
zugzwang. Jsem si jistý, že to byl dobře
naplánovaný krok a mohl to udělat jen „šílenec”.
V otázce, zda je Putin „šílenec”, nebo pragmatik, je,
jako vždy, pravda někde uprostřed. A hledat
pravdu můžete velmi dlouho, ale nyní si každý musí
udělat vlastní závěry. A pak sami vítězové napíšou,
kdo měl pravdu a kdo se mýlí. A my, obyčejní lidé, to
bohužel nemáme téměř žádnou
možnost ovlivnit.
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Vladimír Putin - pragmatik či
"šílenec"

Vladimir Vladimirovič Putin, prezident Ruské
federace, je na rtech všech velmi dlouho. Tohle
příjmení v poslední době zní z každé žehličky.
Vyhlášení „Vojenské speciální operace“ z 24.
února 2022 a poslední vyhlášení „Částečné
mobilizace“ z 21. září 2022 nejen rozdělily lidi na
dva tábory, ale také posílily přesvědčení mnoha lidí.
Všude se diskutuje o tom, zda je prezident
Putin pragmatický vládce nebo šílenec.
Pokud se vám nechce článek příliš číst, zde je krátká
odpověď. Podle mého názoru je prezident
Putin šílený pragmatik.
Nyní více. Z knihy Manfreda Kets de Vriese „Dark
side of the leadership“, kde M. Kets de Vries
předložil myšlenku vůdcovské dysfunkce, což
naznačuje, že mnoho selhání v organizacích může
být způsobeno psychopatologií jejich vůdců.
„Šílenství“ vůdce může způsobit „šílenství“ jeho
následovníků, protože jsou přímo závislí. S patologií
vedení v organizacích může nastat fenomén
„obětního beránka“. A protože každý vůdce musí být
trochu „šílený“, projevuje se to i v naší
době. Jen šílenec může vzít kormidlo země do svých
rukou a vést ji „správným“ směrem. A nyní
vidíme potvrzení slov M. Kets de Vrisa, nyní se
všichni stoupenci a odpůrci Putina tak trochu
zbláznili. Někteří s pěnou u úst tvrdí, že vedení
vojenské speciální operace je správné rozhodnutí
a území Ukrajiny musí být osvobozeno od nacistů,
kteří od roku 2014 provádějí „čistky“
obyvatelstva. A odpůrci stále tvrdí, že tento člověk je
hlavním agresorem a všechny průšvihy
světa jsou jen kvůli prezidentovi Ruské federace.
Tuto konfrontaci lze vidět nejen na základě moderní
zahraniční politiky Ruské federace, ale
spory vznikají i kvůli domácí politice. Mnoho čtenářů
neví o důchodové reformě (2019-2028),
kdy prezident Putin schválil zvýšení důchodového
věku pro ženy z 55 na 60 let a pro muže z 60
na 65 let. Mnozí říkají, že Putin tímto dekretem
okradl lidi, kteří se nedožijí důchodu, a druhá
strana si je jistá, že to pomůže schopným lidem, aby
se cítili potřební a dál pracovali na svých
pozicích. Pro zaměstnavatele jsou zkušenosti
důležitější než nadšení.

Kirill Komarov

Podívejte se na rozhodnutí prezidenta Putina.
Vidíme tedy, že Ruská federace neprovedla velké
množství protisankcí vůči zbytku světa. Putin po
svých kolezích z jiných zemí neopakoval.
Pouze jeden dekret, že západní země jsou povinny
nakupovat plyn za ruský rubl, zcela zničil trh
s elektřinou a plynem pro evropské země a Spojené
státy. 



Řeší česká vláda dostatečně
aktuální problémy české
společnosti?
Současná finanční, ale i energetická krize je situace,
která se určitým způsobem dotkla každé domácnosti,
a tak jsme se všichni museli uskromnit. Češi nejvíce
začali šetřit na potravinách, návštěvách restaurací,
energiích a kultuře.Českou republiku v současnosti
trápí především inflace a vysoké ceny energií. Příčin
této závažné krize je skutečně mnoho ať už se jedná o
pandemii koronaviru, válku na Ukrajině nebo
energetickou krizi, jejíž konec je zatím v nedohlednu.
Nutno podotknout, že naše vláda dělá maximum, ale
problémy se kupí a všechny dosavadní kroky zkrátka
nestačí vzhledem k současné inflaci, která se nyní
vyšplhala na děsivých 18 %, čímž se řadíme mezi
evropské rekordmany. Problémem je také opozice v
Poslanecké sněmovně, která bojkotuje prakticky
všechna jednání, a aby to nebylo málo, odstoupili 2
ministři.
Abych pouze nerýpala, vláda učinila kroky, které
údajně mají inflaci zmírnit, ať už se jedná o snížení
spotřební daně na pohonné hmoty, zastropování cen
energií, jednorázový příspěvek na dítě nebo
valorizaci důchodů. Všechny tyto kroky jsou sice
skvělé, ale problém je, kdy a jak učinili. Jako příklad
si vezmeme ceny energií. Je sice skvělé, že ceny byly
zastropovány na maximální cenu 6050 Kč za
megawatthodinu, ale opatření jako takové je platné
až od ledna roku 2023.

Kristýna Benešová 

 Jako hlavní problém vidím to, že se celá situace začala
řešit velice pozdě. Energetická krize je tu s námi již
přes půl roku, přičemž Němci, Slováci a Poláci
zastropovali ceny energií již tehdy. V tomto případě
nechápu, proč to v našem případě tak dlouho trvalo.
Dalším následkem této krize jsou i demonstrace, nad
nimiž je též nutno se zamyslet. Předpokládám, že
spoustu čtenářů napadne, proč tam ti lidé vůbec
chodí. Mnoho z nich si myslí, že tam chodí pouze
voliči extremistických hnutí, jenže zdání klame. Mezi
demonstranty najdete mimo jiné studenty, rodiče
samoživitele, důchodce a další sociálně slabé jedince,
kteří musí mít několik zaměstnání, nejen aby zaplatili
za nájem, potraviny, energie, ale také aby uživili sebe
a své děti. Lidé většinou nedemonstrují proti vládě
jako takové, ale kvůli tomu, že jsou zoufalí a
vyčerpaní. Problémem jsou také výroky některých
politiků a poradců, kteří našim občanům nejsou
schopni informace citlivě, ale zároveň pravdivě. Občas
mám pocit, že těm lidem vůbec nedochází, s čím se
musí téměř každý občan denně potýkat, což je
příšerné.
Vím, že tato krize je pro nás všechny velice náročná,
pro některé až neúnosná ať už psychicky, nebo
finančně. Věřím, že naši politici udělají maximum,
abychom nemuseli žít v neustálém strachu a chudobě.
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10.9.1919
Saintgermainská smlouva
Karolína Chauturová

Saintgermainská smlouva je formální ukončení
válečného stavu. Hlavním cílem této smlouvy je
právní zakotvení vzniku nového rakouského státu.
Smlouva byla podepsána 10. září 1919. Ten den se
sešlo
Rakousko, 27 spojenců a zástupci přidružených
stran. Této smlouvě předcházelo plno událostí, které
vedly k rozpadu Rakouska-Uherska. Vše začalo 21.
října 1918, kdy se sešlo 208 německy mluvících
delegátů na půdě rakousko-uherské říšské rady a
prohlásili se za Provizorní národní shromáždění
německého Rakouska. Pár dní poté byl zvolen nový
kancléř Karl Renner. Poté byla vyhlášena
Maďarská demokratická republika, která stála za
definitivním rozpadem rakousko-uherské říše. Na to
navazovala abdikace císaře Karla I. Po jeho opuštění
Vídně. byly uspořádány znovu volby, ve kterých
vyhrál též Karl Renner. 

14 / DIPLOMAT   

Ten se svojí delegací v květnu 1919 vycestoval na
zámek Saint-Germain, kde
měli v plánu zúčastnit se vyjednávání před samotným
podepsání Saintgermainské smlouvy. Při
příjezdu zjistili, že nejsou připuštěni k vyjednávání, a
byla jim ihned předložena smlouva k podepsání,
ke kterému došlo 10. září 1919.
Jejími hlavními body bylo připadnutí určitých území
nově vzniklému státu Československu, Itálii,
Rumunsku, Polsku, Jugoslávii. Bylo též zakázáno
připojení Rakouska k Německé říši nebo všeobecná
branná povinnost. Byla dovolena jen profesionální
armáda, a to nejvýše do 300 000 vojáků. Nakonec
byly Rakousko, Maďarsko i nově vzniklé
Československo zavázány placením vojenských
reparací.
Smlouva vstoupila v platnost 16. července 1919.



Píše se nám rok 1933 a nacisté v Německu vítězí na
platformě rasové nenávisti. Již od začátku docházelo
ke „spontánním“ rasovým útokům na židovské
obyvatelstvo, ale jen o dva roky později, v roce 1935,
se rasová diskriminace oficiálně vpisuje do zákona. V
dnešním kalendáriu se podíváme na detaily
nacistického útlaku, jak to vůbec bylo umožněno a
jak se můžeme podobným situacím vyhnout.
Když byly v září 1935 vyhlášeny norimberské zákony,
z dobového pohledu to nebylo nic překvapujícího. V
Německu se již po tři léta považovali Židé za
nepřítele státu, stejně jako Romové a některé ostatní
menšiny. Lidé, kteří byli židovského původu,
nemohli sloužit ve státní správě a už v roce 1933 byl
vyhlášen národní bojkot židovských obchodů. A to je
ještě rok 1933.
Posuňme se tedy o dva roky dopředu a podívejme se
na norimberské zákony. Židé již nemohli
uzavírat svazky s Němci a ani nemohli pracovat jako
doktoři či učitelé. Židé pod tíhou vládních restrikcí a
téměř žádné práce pro ně bankrotovali. Pokud chtěl
Žid emigrovat, musel v Německu zanechat 90 %
svého majetku. Tato omezení doprovázela i další,
která účelně Židům komplikovala život. Například v
tramvaji mohli jezdit pouze ve druhém voze, který
býval přeplněný. O několik měsíců později nemohli
jezdit ani v zadním voze a bylo jim zakázáno vlastnit
jízdní kolo. Vyvrcholením tohoto stupňování je
postupné vyvraždění Židů v koncentračních
táborech.

Jak se to mohlo stát?
Nenávist vůči Židům sahá až do dob středověkých.
Máme spousty záznamů o pogromech na židovské
obyvatelstvo, často v období morové epidemie. Fámy
o úmyslném způsobení morové epidemie se šířily
rychleji než nemoc sama. V důsledku těchto pomluv
mnoho lidí zahynulo. Proč ale byli tak nenávidění?
Úplnou odpověď asi nikdy nezjistíme, ale pohledem
na dnešní společnost se dá spoustu věcí odvodit. Židé
si zachovávali svůj jazyk, tradice a národ. Z toho
vyplývá, že Židé byli „jiní“. 

15.9.1935
Vyhlášení Norimberských
zákonů
Samuel Yacoub

A pokud lidé nechtějí bádat po pravdě, naleznou
společného nepřítele a rozdělí společnost na „nás“ a
„je“. Toto lze také pozorovat v nefunkčních
kolektivech na školách či kdekoliv jinde. Člověk je
rád, když může na někoho svalit vinu a vylít si svůj
vztek. Tato staletí dlouhá nenávist dále bublala jako
v papiňáku a jediné, co stačilo, byl katalyzátor.
Katalyzátor ve formě socio-ekonomické krize po I.
světové válce. V období chudoby a nestability se lidé
stávají daleko více extrémističtí, což vidíme i
dnes.
Po hrůzných událostech II. světové války celý svět
obletělo heslo „Never Again“. Spousta lidí žije v
iluzi, že dnešní společnosti jsou vyspělejší a
nepotřebují páchat zvěrstva. K této iluzi také přispívá
určitý evropský bias, jelikož Západ sebe dlouhou
dobu považoval za jediné centrum dění. Ale od konce
II. světové války se událo několik podobně hrůzných
zločinů. Například Kambodža pod vládou Pol Pota
nebo docela nedávná genocida ve Rwandě. My
považujeme soužití za samozřejmost, ale stačí
opravdu málo, aby se vše vymklo s rukou. Proto
musíme být občansky aktivní, volit demokratické
strany a bourat bariéry. Je ostuda, že Česká republika
je jedna z nejrasističtějších zemí v Evropě. Je na čase
to změnit.
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12.9.1953
zvolení Chruščova prvním
tajemníkem ústředního výboru
Komunistické strany SSSR
Po Stalinově smrti 5. 3. 1953 nastala zásadní otázka
pro Sovětský svaz, a to kdo se stane prvním
tajemníkem ústředního výboru KSSS. Začal
mocenský boj, souboj tří mužů - Georgije
Malenkova, Lavrentije Beriji a Nikity Chruščova, ze
kterého nakonec Chruščov vyšel jako vítěz, ale cesta
k tomu nebyla tak přímá, jak se může zdát.
Chruščov byl ve straně aktivní od svého vstupu v roce
1918 a poté, co se Stalin dostal do čela KSSS, se stal
jeho naprosto loajálním stoupencem. Tato věrnost
brutálnímu diktátorovi mu posloužila k přežití
Stalinovy obrovské politické čistky ve 30. letech.
Situace by se tedy mohla jevit tak, že Chruščov byl
nejvýraznějším a favorizovaným kandidátem, ale
pravda je docela jiná. Tím předurčeným mužem byl
Georgij Malenkov, jenž dlouhá léta vykonával funkci
Stalinova osobního tajemníka. Malenkov se na
krátkou dobu stal prvním tajemníkem Ústředního
výboru KSSS, ale Chruščovovi netrvalo dlouho, aby
Malenkova využil díky svému výhodnému postavení
v byrokratickém aparátu KSSS. Spolu zorganizovali
puč proti obávanému a krutému Lavrentiji Berijovi,
jehož výsledkem bylo zatčení Beriji na jaře 1953 a
Chruščov se tím posunul o krok blíže k funkci
prvního tajemníka. V tento moment zbývalo se
zbavit Malenkova. Chruščovův vliv ve straně mu
umožnil zorganizovat koalici sovětských politiků a
přinutit Malenkova k rezignaci na jeho post, což se
povedlo a Malenkov se musel spokojit s funkcí
předsedy rady ministrů SSSR. Zanedlouho po této
události bylo oznámeno zřízení nových pozic v
podobě pětičlenného sekretariátu, v němž měl
Chruščov vedoucí postavení, jehož využil ve svůj
prospěch a zajistil si dostatečnou podporu, aby mohl
být jmenován prvním tajemníkem Ústředního
výboru Komunistické strany SSSR. Jeho kroky
přinesly své ovoce 12. 9. 1953, kdy byl skutečně
zvolen prvním tajemníkem a vyhrál stranický boj o
moc.

Aneta Benešová

Poté, co se Nikita Chruščov chopil funkce, posiloval
svůj vliv na úkor předsedy rady ministrů Malenkova,
kterého roku 1955 nahradil svou loutkou, Nikolajem
Bulganinem. Chruščovova éra se pojí s procesem
destalinizace, jehož zásadním bodem byla jeho řeč na
XX. sjezdu Komunistické strany SSSR. Tento
několikahodinový převratný projev byl až do 25.
února 1956, tedy do posledního dne sjezdu, tajný.
Obsahoval kritiku kultu osobnosti Stalina, kde
poukázal na řadu jeho represí a čistek a vylíčil ho jako
tyrana toužícího po moci, což bylo jistě překvapivé
vzhledem k Chruščovově loajalitě vůči jeho
předchůdci. Tímto projevem se sice rozloučil s krutým
obdobím Stalinovy vlády, ale opomněl své vlastní
zločiny na Ukrajině stejně jako zločiny svých
spojenců. Chruščovova éra se sice nesla v duchu
liberalizace systému a větší otevřenosti Západu,
přestože zůstával věrný schématům ideologie
marxismu-leninismu, ale nepřinesla žádné větší
změny v otázce fungování moci v Sovětském svazu.
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13.9.1993 
Podepsání mírové dohody z
Osla
Mírová dohoda z Osla měla řešit problém, který svět
trápí už mnoho let, tj. izraelsko-palestinský konflikt,
který sahá až do 30. let 20. století, kdy na území
tehdejší Palestiny, která spadala pod správu
Spojeného království, začaly imigrovat masy židů.
Tehdejší Palestině se imigrace a nezávislost jejího
území nelíbila, a tak ke konci 40. let došlo k povstání,
které rozpoutalo terorismus a násilí z obou stran. V
roce 1947 OSN ukončilo správu Spojeného království
nad územím Palestiny a toto území rozdělilo na dva
nezávislé státy, jeden palestinský arabský a druhý
židovský a konflikty mezi těmito dvěma státy
přetrvávají dodnes. 
Smlouva z Osla měla dvě části, poprvé byla
podepsána 13. 9. 1993 v Bílém domě ve Washingtonu
DC izraelským premiérem Jicchakem Rabinem a
palestinským předsedou OOP (Organizace pro
osvobození Palestiny) Jásirem Arafatem a následně
podruhé v roce 1995 v egyptské Tabě. Prvním
pokusem uzavřít mír mezi Palestinou a Izraelem byl
podpis egyptsko-izraelské mírové smlouvy v roce
1979, po které začal Izrael i další aktéři předkládat
různé iniciativy na podporu mírového procesu na
Blízkém východě. Tyto snahy nakonec vyústily ve
svolání Madridské mírové konference v říjnu 1991,
jež spustila konání tajných schůzek OOP s
izraelskými představiteli v Oslu, po kterém je tato
dohoda pojmenována. Podepsání mírové dohody
vedlo k vzájemnému uznání mezi vládou Izraele a
OOP, ve které se OOP vzdala terorismu, přislíbila
zrušit ve své chartě ty články, které upíraly Izraeli
právo na existenci a bylo umožněno Palestincům 

Filip Hladůvka

volit do Palestinské rady a předsednictva Palestinské
samosprávy, zároveň se Palestina zavázala řešit
desetiletí trvající konflikt mírovými prostředky a byla
umístěna do pětiletého přechodné období. Izrael
naproti tomu uznal OOP jako představitele
palestinského lidu, souhlasil s podobou
samosprávného uspořádání pro Palestince na
Západním břehu a v Pásmu Gazy a částečně byly
staženy izraelské bojové síly z území Palestiny.
Bohužel podepsání této dohody vzájemné vztahy
nezlepšilo, ba naopak ještě více zkomplikovalo. Proti
smlouvě se totiž značně začaly vymezovat některé
opoziční politické strany. V Palestině to byly zejména
organizace Hamás a Palestinský islámský džihád. A na
straně Izraele to byla nejsilnější opoziční pravicová
strana Likud. Následně došlo k několika atentátům z
obou stran, které měly na neoblíbenost smlouvy
značný vliv, jako např. atentát spáchaný v roce 1994
Izraelcem Baruchem Goldsteinem, jenž postřílel 29
modlících se Palestinců. Následky tohoto činu na sebe
nenechaly dlouho čekat a rozpoutaly sérii
sebevražedných atentátů ze strany Palestinců.
Naneštěstí nás tyto konflikty doprovázejí až dodnes,
ale pevně věřím, že tomu bude v budoucnu jinak.

DIPLOMAT \ 17



Jazykové pobyty 
v zahraničí

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to je vycestovat
na jazykový pobyt do zahraničí? Jestli ano, tak v 
 následujících řádcích bych se s vámi rád podělil o své
zkušenosti s jazykovými pobyty a třeba vás svými
slovy i inspiroval.
První pobyt, který jsem absolvoval, byl v britském
městě Bournemouth, které se nachází na jižním
pobřeží Anglie. Pobyt mi zařizovala agentura EF
Education First. Je to malebné město s cca 200 000
obyvateli. Bournemouth se pyšní také jednou z
nejhezčích pláží ve Velké Británii. Kurz jsem měl
přesně na 4 týdny, ale ostatní studenti zde byli třeba
jenom na 2 týdny a někdo dokonce i na několik
měsíců. Během pobytu jsem zůstával u hostitelské
rodiny, která mi také připravovala snídaně a večeře.
Tohle město můžu rozhodně doporučit jako tzv. 
 „startovací můstek”, protože to není daleko (cca 1
hodina letu), je tu spousta zajímavých výletů po celé
Anglii, vyučuje se zde britská angličtina a existuje
mnoho dalších důvodů, proč si zvolit zrovna tuhle
školu.
Jako svojí druhou destinaci jsem si vybral Santa
Barbaru, která leží 150 km na sever od Los Angeles v
Kalifornii. Je to krásné město, a hlavně jedno z
nejbezpečnějších, které v Kalifornii najdete. I přesto,
že se jedná o čtvrtmilionové město, tak je v Americe
velice známé. Žijí zde například Meghan a Harry z
britské královské rodiny. Narodila se tu například i
zpěvačka Katy Perry. K ubytování jsem si vybral
rezidenci nedaleko školy. Ve škole jsme měli hodiny
odpoledne, nebo ráno, každý den se to střídalo. Lekce
byly zaměřeny hlavně na konverzaci, ale
samozřejmě jsme dostali i učebnice a pracovní
sešity, podle kterých jsme také pracovali.
Santa Barbara je moje nejoblíbenější destinace ze
všech, i díky výletům, které byly například do Los
Angeles, Hollywoodu nebo třeba do Universal
Studios. Našel jsem si zde plno kamarádů z celého
světa a jednu blízkou kamarádku Sofii z Kolumbie,
která si se mnou udělala i výlet po Evropě. Měl jsem
zde být jen na 4 týdny, ale kvůli epidemické situaci a
karanténě se mi pobyt protáhnul na 6 týdnů.
Tento rok jsem se rozhodl jet do New Yorku, města,
které mě ohromilo ze všech nejvíc. Bylo to o dost jiné 

Josef Bartušek

než ostatní destinace. Škola byla součástí kampusu,
který zde byl po bývalé univerzitě. V kampusu bylo
ubytování, jídelna, kavárna, bazén, posilovna, velký
sál a mnoho dalších míst. Tento komplex byl v
městečku Tarrytown, které se nachází 40 minut
vlakem od stanice Grand central, která je v samotném
srdci New Yorku, v blízkosti Times square. Během
mého 3týdenního pobytu se mi povedlo prozkoumat
všechna známá a zajímavá místa New Yorku. Nejlepší
místo, které jsem navštívil, byl Summit One
Vanderbilt. Jedná se o vyhlídku v jednom z nejvyšších
mrakodrapů na Manhattanu. Nejzajímavější na tom
bylo, že celý prostor vyhlídky byl pokryt zrcadly nebo
skly, takže to působilo velmi efektně, hlavně na
fotkách. New York bych určitě doporučil milovníkům
městského života, rozhodně se do něj zamilujete, jako
já.
Tento článek píšu aktuálně už z mého čtvrtého kurzu,
tentokrát v malém, ale ve velice vyspělém a moderním
státě, který se nazývá Singapur. Je to asi nejexotičtější
destinace, kterou jsem kdy navštívil. Zatím jsem zde
pouhé 3 dny, ale už teď můžu říct, že je to velice
zajímavé místo.
Doufám, že jsem Vás svými slovy aspoň trochu
inspiroval a na závěr bych chtěl určitě říct, že ať už se
vydáte kamkoliv, tak to nebude špatný krok.
Absolvovat pobyt v zahraničí je zážitek na celý život a
zkušenosti, které získáte, jsou k nezaplacení.
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Recenze filmu:
Blonde

Film Blonde (Blondýnka) je dramatický životopisný
snímek od novozélandského režiséra Adrewa
Dominika, vycházející ze stejnojmenné knížky
autorky Joyce Carol Oatesové, kterýpojednává o j
ednom z nejslavnějších sex symbolů vůbec – Normě
Jeane Mortenson (Ana de Armas), též známé jako
Marilyn Monroe.
Téměř tříhodinový černobílý snímek točený ve
formátu 4:3, který má za cíl znázornit sklíčenost a
depresivnost herečky, nás provází fragmenty života
Marilyn Monroe. Technicky dokonale zpracovaný,
dokonce fascinující snímek, však nezůstane tak
úchvatný, jakmile jste na konci prvních 15 minut
filmu.
Film automaticky operuje s tím, že máte život
Marilyn nastudovaný a nebudete mít problém s
určením, v jaké části jejího života se právě nacházíte.
Útržkovité a chaotické scény ať už z filmů, ve kterých
Monroe hrála, nebo momenty s jejími osudovými
láskami nutí každého neznalého života Marilyn na
film zanevřít. Nicméně každý znalý fanoušek
Marilyn může mít vůči filmu výhrady.
Tato odyssea nám totiž ukazuje do detailů všechna
utrpení, kterými si Marilyn údajně procházela.
Jelikož je snímek inspirovaný knihou, která život
Marilyn v mnohých směrech nechutně skandalizuje,
obsahuje film spoustu odporných momentů.
Několikaminutové explicitní scény znásilnění
Marylin, protipotratové promluvy, týrání ze strany
partnerů, nucený sex s J. F. Kennedym a mnoho
dalšího.
Marilyn své partnery ve filmu oslovuje jako „taťko“,
což mi přijde naprosto ohavné vzhledem k tomu, jak
se na ní a její matce odrazila nepřítomnost otce. Jsme
svědky například toho, jak je Marilyn proveden
nucený potrat (tato scéna je jako POV), načež k ní v
další scéně promlouvá její plod, který ji prosí, aby mu
znovu neubližovala. Nesmím zapomenout na mnoho
scén, kdy je Marilyn donucena k sexu, což je velmi
graficky znázorněno.
Během sledování filmu jsem měla pocit, že se režisér
spíše zajímá o zkoumání jejího těla (v tomto případě
doslova) než o náhled do mysli Marilyn samotné.

Kamila Herejková

Marilyn si v životě prošla mnoha traumatizujícími
událostmi začínaje nepřítomností otce, týráním ze
strany matky, obdobím v sirotčinci, urážkami své
inteligence až po sexuální útoky, boj s psychickými
problémy a zneužívání návykových látek. To však
neznamená, že toto bylo vše, co ji definovalo.
Hollywood z Marilyn donekonečna těží další a další
peníze, avšak tento nový „životopisný” film se v
zneuctění její památky dostal na vrchol. Marilyn byla
žena neobyčejného talentu, bohužel snímek z ní dělá
jen hloupou figurku ve spárech mnoha mužů, která si
své role a modelingovou kariéru zasloužila jen díky
pěknému zadku a sexuálním službám.
Celkově na mě film působí, jakoby někdo chtěl vidět
Marilyn trpět, a proto se rozhodl tento film natočit.
Pokud jste laici a o Marylin nic moc nevíte, tak vás
snímek zaručeně šokuje a zanechá ve vás trpký dojem.
Zdali jste však fanoušci artových festivalů a
kinematografie, tak je film právě pro vás.
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Recenze knihy z maturitní
četby: Saturnin

Autorem knihy je Zdeněk Jirotka. Ten se narodil 7. 11.
1911 v Ostravě. Byl to český spisovatel a fejetonista.
Liboval si v humoristických románech, povídkách a
rozhlasových hříčkách. 
 Jeho humor byl kouzelný zejména proto, že si
liboval v anglickém „suchém“ humoru. Inspiroval se
lidmi jako Jerome Klapka Jerome a Pelham Grenville
Wodehouse.  Během II. světové války spolupracoval s
Lidovými novinami, po válce se stal redaktorem a
zástupcem šéfredaktora humoristického časopisu
Dikobraz. Dále publikoval články v časopisech jako
Čs. novinář, Svět práce nebo Literární noviny. Kromě
Saturnina napsal například i Muže se psem nebo
Sedmilháře. 
Román Saturnin, který vyšel v roce 1942, je jeho
nejpopulárnější dílo. V roce 2009 dokonce tato kniha
zvítězila v anketě České televize „Kniha mého
srdce“, čímž se stala nejoblíbenější knihou Čechů
vůbec.  Zajímavostí je, že kniha neobsahuje žádné
dialogy. 
Je to humoristický román, který vypráví příběhy
sluhy Saturnina a jeho pána, jenž je vypravěčem
příběhu. Jeho jméno není nikde míněno. 

Kateřina Pražáková

Kromě Saturnina a jeho pána tam jsou další postavy
jako slečna Barbora, do které je Saturninův pán
zamilovaný, teta Kateřina a její syn Milouš, dědeček
nebo doktor Vlach. Saturninův pán si Saturnina
najme poté, co jeho inzerát najde v novinách. Tou
dobou ale netuší, jak moc má Saturnin bujnou
fantazii a jaká všechna dobrodružství spolu zažijí. 
Saturnin je oddechový román, u kterého se čtenář
pobaví a rychle si oblíbí všechny postavy. Není těžký
na čtení, jeho cílem je zkrátka pobavit.
Dílo bylo také zfilmováno, nejprve do čtyřdílné
minisérie a poté sestříháno do filmu v roce 1994.
Režisérem je Jiří Věrčák, objevují se tam známé tváře
jako Lucie Zedníčková, Oldřich Vízner nebo Ondřej
Havelka. Vzhledem k tomu, že v knize nikdy nebylo
zmíněno jméno vypravěče, je zde pojmenovaný jako
Jiří Oulický. 



TAJENKA: příjmení bývalého prezidenta Brazílie
1.pojem trestního práva, označující akt hlavy státu, na jehož základě vznikne nepřípustnost trestního
stíhání
2.název pro oblast na severu Francie (vylodění)
3.tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin
4.příslušníci semitského národa žijícího v severní části Mezopotámie
5.mezinárodní organizace, která sdružuje bývalé kolonie Britského impéria
6.poznámka či stručná charakteristika nějakého díla
7.místo, kde žil Mínotaurus
8.název pro anglický fotbalový klub
9.evropský stát, jehož samostatnost odmítlo uznat 44 států

DIPLOMAT \ 22   

Luštění
Dušan Ondráček



„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru,
vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se
dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v
mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva
odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy,

pokud ho sám vytvářím.“
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